
RACISME EN DISCRIMINATIE

Alle lidstaten hebben wetgeving aangenomen waarin racistisch gedrag of het aanzetten tot
rassenhaat wordt verboden.Daders van racistische en xenofobe delicten moeten worden
berecht en de rechtbanken moeten passende en evenredige straffen kunnen 
opleggen.Tegelijkertijd zal dit degenen die van plan zijn dergelijke delicten te begaan, 
afschrikken.Inzake cybercriminaliteit is het zorgwekkend dat op internet boodschappen met 
een racistische of xenofobe inhoud worden verspreid.Internet is een medium voor 
communicatie, ontspanning en handel, maar is ook een relatief goedkoop en uiterst effectief 
hulpmiddel om een publiek van duizenden, zo niet miljoenen, met hun boodschap van haat te 
bereiken.De internetsite  gebruikt  door  (Karel de W)  met met thuisbasis  nederland,waarvan 
bekend was bij de Nederlandse Staat dat deze site  -vanaf 2003-  racisme,met haatteksten of 
neonazistische ideeën propageerden.Het publiekelijk verspreiden van racistische of xenofobe 
uitingen doormiddel van tekst,beeld of anderzijds is strafbaar.Deze tendens is uitermate 
zorgwekkend en moet met kracht worden bestreden.Voor de ontwikkeling van een 
doeltreffende strategie ter voorkoming van een verdere groei van dit verschijnsel is het van 
essentieel belang dat er tegen dergelijke misdrijven wordt opgetreden.”het niet optreden door 
de Staat der Nederlanden tegen dergelijke propagandadelicten,versterkt door een negatieve en 
minachtende houding”. 

INTERNATIONAAL

Op internationaal niveau zijn een aantal instrumenten goedgekeurd om de mensenrechten te 
beschermen en in het bijzonder om het probleem van discriminatie en racisme aan te 
pakken.Tot deze instrumenten behoort het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van 
alle vormen van rassendiscriminatie van 7 maart 1996, dat de basis van de racismebestrijding 
op mondiaal niveau vormt. Dit verdrag beoogt uitdrukkelijk bescherming te bieden tegen 
rassendiscriminatie. Artikel 4, onder a), van dit verdrag bepaalt dat de staten die partij zijn bij 
het verdrag, "strafbaar bij de wet (…) verklaren het verspreiden, op welke wijze ook, van 
denkbeelden die zijn gegrond op rassuperioriteit of rassenhaat, aanzetting tot 
rassendiscriminatie, zomede alle daden van geweld of aanzetting daartoe, die zijn gericht 
tegen een ras of een groep personen van een andere huidskleur of etnische afstamming, alsook 
het verlenen van steun aan tegen bepaalde rassen gerichte activiteiten, waaronder begrepen de 
financiering daarvan". Artikel 4, onder b), bepaalt dat de staten die partij zijn bij het 
verdrag,4" organisaties, alsook georganiseerde en alle andere propaganda-activiteiten die 
rassendiscriminatie in de hand werken en daartoe aanzetten, onwettig verklaren en (…) 
verbieden, en deelneming aan zodanige organisaties of activiteiten als strafbaar bij de wet 
aanmerken".Het verdrag is door alle EU-lidstaten geratificeerd. 

EUROPEES

Gemeenschappelijk optreden verplicht de lidstaten deze gedragingen te bestraffen. Artikel 29 
van het VEU betreft de ontwikkeling van gezamenlijk optreden van de lidstaten op het gebied 
van politiële en justitiële samenwerking in strafzaken en het voorkomen en bestrijden van 
racisme en vreemdelingenhaat als een middel om de doelstelling van de Unie te 
verwezenlijken, namelijk de burgers in een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
een hoog niveau van zekerheid te verschaffen. 




